
برامجهــا  لتطويــر  الدائــم  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  ادارة  لســعي  اســتكماال 
التعليــم  جــودة  مســتوى   رفــع  علــى  حرصهــا  بــاب  ومــن  املختلفــة  األكادمييــة 
الهندســي والــذي ســينعكس إيجابــا ويــؤدي إلــى رفــع مســتوى اخلريجــن، قامــت 

ادارة اجلامعــه بتأســيس وحــدة اجلــودة واالعتمــاد - مركــز   ABET يف كليــة الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات يف 
شهر  نيســان مــن العــام 2011 وذلــك لبــدء العمــل للحصــول علــى االعتمــاد األكادميــي العاملي ABET   للبرامــج  
التــي تطرحهــا الكليــة، حيــث تعــد الوحــدة االولــى على مســتوى املنطقــة املتخصصة بجودة التعليم واالعتمادات 
الهندســية. وقــد عملــت الكليــة عــل تعيــن فريــق مــن املهندســن للقيــام باملهــام التنفيذيــة والعمــل علــى تنظيــم 
ومتابعــة تطبيــق آليــات ABET يف الكليــة. ولتوفيــر بيئــة عمــل مالئمــة لعمــل فريــق ABET يف كليــة الهندســة 
حرصــت الكليــة علــى جتهيــز املركــز بأحــدث التجهيــزات التــي مــن شــأنها املســاهمة يف ضمــان أعلــى مســتوى 

. ABET جــودة يف عمليــات اإلعــداد للحصــول علــى االعتمــاد األكادميــي

الرؤية: 
توجيــه كليــة الهندســة و تكنولوجيــا املعلومــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــة لتحقيــق املعاييــر احملليــة واالقليميــة 

والدوليــة لضمــان اجلــودة مبــا يتفــق مــع رؤيــة اجلامعــة. 
الرسالة: 

امتــالك معاييــر اجلــودة يف التحســن املســتمر لرفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة واخلدمــات يف كليــة الهندســة و 
تكنولوجيــا املعلومــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــة مبــا يتفــق مــع رســالة اجلامعــة وذلــك مــن اجــل كســب الثقــة 

. ABET  يف اخلريجــن مــن الكليــة مــن خــالل االمتثــال ملعاييــر اجلــودة اخلاصــة بنظــام

االهداف:
1.  تطويــر وحتســن التعليــم الهندســي ومخرجــات التعلــم لبرامــج كليــة الهندســة و تكنولوجيــا املعلومــات ضمــن 

. ABETاطــار متطلبات
2.  تعزيــز ثقافــة اجلودة ABET عــن طريــق تدريــب املوظفــن و أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســس التقييــم 

و نظــام اجلــودة واالعتماد ABET وذلــك عــن طريــق عقــد ورش عمــل ودورات تدريبيــة. الذاتــي 
3. إنشــاء قواعــد بيانــات ونظــم معلومــات جلميــع أعضــاء هيئــة التدريــس واخلريجــن و املشــغلن يف الســوق 

احمللــي و االقليمــي و التــي تفيــد يف عمليــة صنــع القــرارات و تطويــر اجلــودة.
4. تطويــر األنظمــة الداخليــة األكادمييــة واإلداريــة واملنهجيــات املناســبة لتقييــم نتائــج البرامــج االكادمييــة 
وإعــداد النمــاذج واجــراءات العمــل املناســبة لهــذا الغــرض التــي تــؤدي إلــى حتقيــق املتطلبــات األكادمييــة واملعاييــر 

.ABET اخلاصــة بـــ
5. حتديــد االحتياجــات والتوقعــات ومتطلبــات جميــع اصحــاب العالقــة ببرامــج كليــة الهندســة و تكنولوجيــا 

املعلومــات عــن طريــق إجــراء عــدة أنــواع مــن الدراســات و االســتبيانات .
و  الهندســة  كليــة  يف  التعلــم  ومخرجــات  التعليميــة  البرامــج  أهــداف  حتســن  لعمليــة  املســتمرة  6. املراقبــة 
.ABET تكنولوجيــا املعلومــات وفقــا للضوابــط و احملــددات لتحقيــق معاييــر اجلــودة ومتطلبــات االعتمــاد

ABET وحدة الجودة واإلعتماد – مركز



المعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين 
)American Institute of  Chemical Engineers(

AIChE  أو

املهندســن  إنشــاء  بهــدف  م   1908 عــام  تأسيســه  مت   ، الكيميائيــن  للمهندســن  مهنيــة  مؤسســة  هــو   
الكيميائيــن كمهنــة مســتقلة عــن مهنــة الكيميــاء و هندســة امليكانيــك . بحلــول العــام 2010 ، انتســب لــل  
  AIChE مــا يزيــد عــن 40000 عضــو ، مــن ضمنهــم أعضــاء مــن 90 دولــة مختلفــة . خــالل تاريــخ ال  AIChE

مت تأســيس املجموعــات الطالبيــة يف جامعــات شــتى مــن اجلامعــات األعضــاء . إن وظيفــة املجموعــات 
الطالبيــة لــل AIChE  هــو احلفــاظ علــى أعلــى جــودة لبرنامــج ال AIChE  يف اجتماعاتهــا الفنيــة و املهنيــة 
و التــي تهــدف إلــى تبــادل املعرفــة و تعزيــز التواصــل بــن املهنيــن ، إذ تعنــى املجموعــات الطالبيــة بالتركيــز 
علــى توفيــر فــرص للتواصــل يف كلٍّ مــن األوســاط األكادمييــة و الصناعيــة فضــاًل عــن زيــادة مشــاركة الطالــب 

محليــًا و عامليــًا .
وحيــث تختــص اجلمعيــة يف تطويــر اجلانــب املهنــي لــدى املهندســن الكيميائيــن مثــل دفــع عمليــة التنميــة 
الوظيفــي  التطويــر  علــى  العمــل   ، والتنــوع  واألخــالق  املهنــة  معاييــر  وتطويــر  دعــم   ، اخلبــرات  وتبــادل 
للمهنــدس ، حتفيــز اجلهــود التعاونيــة بــن الصناعــة واجلامعــات واحلكومــة واجلمعيــات املهنيــة , كذلــك 
ال يقتصــر مجهــود اجلمعيــة علــى اجلانــب املهنــي وإن كان هــذا الهــدف الرئيســي لهــا ولكنهــا تربــط مــا بــن 

املهنــدس  .الكيميائــي واملجتمــع
أنشــطتنا مفتوحــة للجميــع ونعمــل علــى التواصــل مــع كل مــن يحتــاج الــى مســاعدة فنحــن نركــز علــى 

طلبــة كليــة الهندســة  بشــكل عــام وطلبــة قســم الهندســة الكيميائيــة بشــكل خــاص .



:)EWB(  جمعية مهندسون بال حدود

لمحة تعريفية:-
مهندســون بــال حــدود هــي منظمــة عامليــة موجــودة يف معظــم الــدول األوروبيــة واألمريكيــة وجامعاتهــا ، 
تقــوم فكرتهــا علــى تســهيل التعــاون مــا بــن كافــة هــذه األفــرع وتبــادل املعلومــات واخلبــرات التطويريــة فيمــا 
بينهــا مــن أجــل مســاعدة مجتمعاتهــا احملليــة والدولية,تأســس فــرع جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 2011, 
حيــث أنهــا حضــن دائــم وداعــم لطــالب الهندســة للوصــول إلــى مهندســن مبدعــن ومتميزيــن قادريــن علــى 

بنــاء مجتمــع فلســطيني متطــور حضاريــا ومدنيــا وتقنيــا.

أهداف الفرع
1-  تعزيز املفاهيم واملمارسات البيئية وتطبيقاتها.

2-   التشبيك مع الهيئات والشركات واملصانع واالحتادات احمللية والدولية.
3-   تطوير علمي متخصص ودمج الطالب مع الواقع العملي قبل التخرج

4-   تطوير املهارات احلياتية للطالب واخلريجن .

برامج الجمعية:
برنامج القادة البيئيون 

برنامج جتربتي
برنامج حراء

برنامج بصمة
الندوات وورشات العمل 

www.facebook.com/ewbnajah : ملزيد من املعلومات زورو صفحتنا ع الفيس بوك



    GDG Nablus

الوصف:
GDG Nablus: مجموعــة مــن املطوريــن، تهــدف الــى تعلــم، نشــر، والتعــرف 

علــى اخــر التطــورات التكنولوجيــة بشــكل عــام، والتطــورات التكنولوجيــة يف شــركة جوجــل بشــكل خــاص.
انشــئت هــذه املجموعــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف نابلــس، مــن قبــل مجموعــة مــن محبــي جوجــل 

والهــواة املهتمــن بــادوات التطويــر واخلدمــات التــي تقدمهــا شــركة جوجــل.
التطــورات  آخــر  علــى  فاكثــر  اكثــر  والتكنولوجــي  احمللــي  املجتمــع  تعريــف  الــى  تهــدف   GDG Nablus
التكنولوجيــة، زيــادة الوعــي، وتكويــن مجتمــع مهتــم بــكل مــا يتعلــف بخدمــات جوجــل ومنتجاتهــا منهــا: 

نظــام االندرويــد، خدمــات ال APIs كمــا يف يوتيــوب.
ومحبــي  جوجــل.،  محبــي  املطوريــن،  للمبتدئــن،  متاحــة  املجموعــة  يف  العضويــة   : أعضائنــا  هــم  مــن 

التكنولوجيــا. يف  اهتمــام  لديــه  مــن  وكل  التصميــم،  

رؤيتنا:
تعريــف الفلســطينين اكثــر واكثــر علــى اخــر التطــورات التكنولوجيــا بشــكل عــام واخلاصــة بجوجــل 	 

بشــكل خــاص
تنظيم وعقد مسابقات الشركات الناشئة	 
زيادة الوعي بالتكنولوجيا واخلدمات التي تقدمها جوجل	 
تطوير املهارات والقدرات لالعضاء، وزيادة فدرتهم لتكوين مستقبل افضل	 
تعريف االعضاء على عالم الريادة	 
انشاء املسابقات على مستوى فلسطن واجلامعات املختلفة	 

شعارنا:

تعلم | شارك | طور ! 

تواصل معنا:
https://www.facebook.com/GDGNablus    من خالل صفحتنا على فيسبوك 



جمعية مهندسي الكهرباء وااللكترونيات 
الفرع الطالبي لجامعة النجاح الوطنية 

عن الفرع: 
تأســس الفــرع الطالبــي IEEE يف جامعــة النجــاح يف شــهر أغســطس 2009، ليكــون الفــرع األول للجمعيــة 

يف فلســطن.
جــاء تأســيس الفــرع تتويجــا جلهــود عــدد مــن طلبــة كليــة الهندســة، والذيــن شــاركوا يف املؤمتــر األول لألفــرع 
الطالبيــة يف جامعــة األميــرة ســمية 2009، بدعــم كبيــر مــن مستشــار الفــرع االســتاذ الدكتــور عــالم موســى، 

وكان فـــرع IEEE  يف جامعــة النجــاح الوطنيــة أول فــرع طالبــي يف فلســطن.
اجلامعــة،  يف  للطلبــة  واالجتماعــي  األكادميــي  باملســتوى  االرتقــاء  علــى  عكــف  الفــرع،  تأســيس  ومنــذ   
وخصوصــا كليــة الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات، مــن خــالل الكثيــر مــن األنشــطة املنهجيــة و الالمنهجيــة 
العلميــة و غيــر العلميــة، منهــا االنشــطة التــي تهــم الطلبــة لربطهــم بســوق العمــل وتعريفهــم بــكل مــا هــو 

حديــث يف العالــم مــن تكنولوجيــا واختراعــات واكتشــافات وغيرهــا.

مجاالت و تخصصات: 
يعمــل فــرع IEEE علــى دعــم و توفيــر جــو مالئــم للطــالب يف تخصصــات الهندســة الكهربائيــة واحلاســوب 
وتخصصــات  والكيمياويــة  والبيئــة  والطاقــة  والصناعيــة  وامليكاترونيكــس  وامليكانيكيــة  واالتصــاالت 

ايضــا. الفيزيــاء  بقســم  ويعنــى  املعلومــات  تكنولوجيــا 

انضم الينا اآلن! 
 https://www.facebook.com/ieeenajah :ميكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك

Najah.IEEE@gmail.com :أو عبر البريد االلكتروني



IIE “Institute of  Industrial Engineers” – NNU 

جمعية المهندسين الصناعيين – جامعة النجاح الوطنية

الرؤية: 
الهندســة  قســم  ابــراز  علــى  العمــل  و  الوطــن  مســتوى  علــى  الصناعيــة  الهندســة  بتخصــص  الرقــي 

الوطنيــة النجــاح  جامعــة  يف  الصناعيــة 

الرسالة: 
اميانــا منــا بطلبــة قســم الهندســة الصناعيــة, و ادراكا ألهميــة الهندســة الصناعيــة و دورهــا يف مجتمعنــا, 
تســعى جمعيــة املهندســن الصناعيــن الــى ايصــال صــوت طلبــة القســم الــى املجتمــع وترســيخ فكــرة 
الهندســة الصناعيــة يف اوســاط املجتمــع وتعزيــز دورهــا يف القطاعــات املختلفــة, ليغــدو طالبهــا دعامــة 

اساسية القتصادنا. 

كونك جزءا منا: 
* ســتكون جــزءا مــن مجتمــع الهندســة الصناعيــة مبشــاركتك باألنشــطة احملليــة و كذلــك العامليــة مــن 
دورات و ورشــات عمــل و منــح و مســابقات بــن طــالب الهندســة الصناعيــة يف مختلــف جامعــات العالــم

* ســوف تغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة عــن الهندســة الصناعيــة مــن خــالل االنشــطة التــي تقــوم بهــا و 
الرســائل التــي تعمــل علــى ايصالها 

 

Facebook: /NajahIIE
Instagram: @iie_nnu



الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين 
»ASCE«

  ASCE هــي جمعيــة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1852 لتمثــل املهندســن املدنــن حــول العالــم. وتعــد جمعيــة  
أكبــر جتمــع للمهندســن املدنيــن يف العالــم إذ يزيــد عــدد أعضائهــا عــن 140,000 عضــو. وترتكــز أهــداف 
ASCE  علــى تعريــف املهندســن بالتكنولوجيــا اجلديــدة وتشــجيع التعليــم مــدى احليــاة باإلضافــة إلــى 

االرتقــاء مبهنيــة أعضائهــا وتطويــر قــادة قادريــن علــى بنــاء مســتقبل مشــرق . نظــرا حلاجــة طــالب قســم 
الهندســة املدنيــة إلــى تطويــر مهاراتهــم األكادمييــة واالجتماعيــة الالمنهجيــة مت تأســيس الفــرع الطالبــي 

للجمعيــة يف جامعــة النجــاح يف 24 مــارس مــن عــام 2013 .
يهــدف الفــرع الطالبــي إلــى إعــداد وتطويــر الطلبــة الهندســة املدنيــة يف مياديــن احليــاة جميعهــا، واكســابهم 
املعرفــة العلميــة املتمّيــزة، واملهــارات الفرديــة التــي تعــّزز قدرتهــم علــى املنافســة يف األســواق احملليــة والعامليــة 
كمــا و يضمــن تفــوق اخلريجــن مــن أعضائــه علــى أقرانهــم يف ســوق العمــل يف الوطــن واخلــارج، ويســاعد يف 

توفيــر فــرص عديــدة لهــم للتدريــب والســتكمال التعليــم خــارج الوطــن.

أنشطة الفرع

املسابقات التنافسية     -   الرحالت العلمية امليدانية
ندوات خلبراء ومختصن -  إعداد دورات تدريبية للطالب

مشاريع اخلدمة املجتمعية



نادي مايكروسوفت

يتيــح  للطــالب،  علمــي  تقنــي  مجتمــع  هــو  الطالبــي  مايكروســوفت  نــادي 
النــادي للطــالب تبــادل املعرفــة واملشــاركة يف األنشــطة التقنيــة التــي تخــص التكنولوجيــا بشــكل عــام ومــا 

يتعلــق ببرمجيــات شــركة مايكروســوفت بشــكل خــاص.
يهــدف نــادي مايكروســوفت الطالبــي الــى تعزيــز مهــارات الطــالب التقنيــة املتعلقــة بالتكنولوجيــا احلديثة 
باإلضافــة الــى صقــل مهاراتهــم اإلبداعيــة ومهــارات التواصــل والعمــل اجلماعي،كمــا ويهــدف الــى تعريفهــم 

بســوق العمــل مــن خــالل التواصــل وعقــد النــدوات مــع قطــاع الشــركات ذات العالقــة.
تأســس نــادي مايكروســوفت الطالبــي يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف العــام الدراســي 2009-2010، وقــام 
النــادي بعقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة املجانيــة مثــل تطويــر تطبيقــات الوينــدوز فــون والتكنولوجيا 
الســحابية )Cloud(باإلضافة الــى انــه قــام بعقــد العشــرات مــن ورش العمــل واالنشــطة التدريبــة اخلاصــة 

بالطــالب.
كأس  مســابقة  يف  باملشــاركة  الطــالب  لتشــجيع  ســنوية  عمــل  ورشــة  بعقــد  النــادي  يقــوم  كذلــك 
التخيــل)Imagine Cup(  وهــي مســابقة عامليــة مــن شــركة مايكروســوفت تســتهدف الطــالب يف مجــال 
األبــداع واملجتمــع واأللعــاب، كمــا انــه ومــن خــالل النــادي مت توفيــر العديــد مــن برمجيــات مايكروســوفت 

.)Dreamspark( ســبارك  درمي  مايكروســوفت  يدعــى  برنامــج  خــالل  مــن  للطلبــة  مجانــًا 
يشــرف علــى انشــطة النادي كليــة الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات بجانــب بعــض الطلبــة التــي تقــوم 
شــركة مايكروســوفت باختيارهــم لتمثيــل الشــركة داخــل احلــرم اجلامعــي ضمــن برنامــج مايكروســوفت 
 Microsoft Student( للطــالب حيــث يدعــى الطالــب بعــد اختيــاره باســم الطالــب شــريك مايكروســوفت

.)Partner

أنضم إلينا األن!
https://www.facebook.com/MicrosoftClub. :ميكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك

Najah
https://www.facebook.com/groups/microsoft.najah.  : الفيســبوك  علــى  مجموعتنــا  عبــر  او 

netclub


